INSTA-тур! Інша Туреччина: Каппадокія за 4 дні
Від 350 EUR, 4 дні
Київ - Анкара - Кайсері - Каппадокія (Гереме) - Анкара – Київ
У вартість входить
Усі трансфери за маршрутом;
Розміщення у готелях 4-5*; RADISSONBLU KAYSERI 5* - 1 ніч, Kaya
Goreme 4* - 2 ночі
Дворазове харчування; Сніданок+обід, включно зі сніданком в день
заселення
Екскурсії за програмою та інші послуги;
Супровід кваліфікованого гіда; З боку приймаючої сторони по всьому
маршруту
Супровід представника Феєрії.

У вартість не входить
Авіапереліт Київ-Анкара-Київ; а/к Pegasus Airlines
(багаж 20 кг) – від 170 євро
Страховка;
Політ на повітряній кулі; 150 євро
Вхідні квитки в усі музеї; 35 євро (обов'язково)
Усі вечері та напої;
Доплата за одномісне розміщення;
Особисті витрати.

Додаткові послуги, що входять у вартість:
- Критий басейн та хамам у готелі в Кайсері;
- Фото-тур "Дикі коні";
- Катання на підйомнику в Ерджіяс.

Польотні дані:
Київ - Анкара: 02:25 - 05:30 // Анкара - Київ: 00:20 - 01:30
Вартість авіаквитків - від 170 євро, за цінами, наявними в системі бронювання на момент
придбання квитків, а/к Pegasus Airlines (включно з багажем 20 кг)
День 1 - фотосет з дикими конями! Київ - Анкара - Кайсері
Ранній виліт з Києва. Приліт в Анкару. Трансфер у Кайсері (близько 4-4,5 год), поселення у
готель Radisson Blu Hotel, Kayseri 5*. Сніданок, обід, відпочинок у готелі. До ваших послуг - басейн
та хамам. Радимо навідатись на місцевий базар. Головний торговий центр - Форум Кайсері буквально в сусідній з готелем Radisson Blu будівлі.
Виїзд на гору Ерджіяс. Катання на підйомнику (квиток на підйомник входить у вартість). А в сезон
охочі можуть випробувати свої сили на спуску на санчатах чи лижах по схилах згаслого вулкана.
Вечірня прогулянка долиною, де пасуться дикі коні + фотосесія (входить у вартість). Повернення у
готель. Радимо замовити вечерю на терасі ресторану місцевої кухні у готелі (за додаткову плату).
День 2 - політ на повітряних кулях! Каппадокія (Гереме)
Ранній виїзд для польотів на повітряних кулях. Це саме та пригода, яка має трапитись хоч раз у
житті в кожного з нас! Повернення у готель, сніданок, виселення.
Національний парк Гереме - лише невелика частина усього комплексу Каппадокії під охороною
ЮНЕСКО. Сьогодні наш шлях пролягає Долиною Уяви і надій у національному парку Ургюп. А
в долині Ченців (долина Пашаба) ми побачимо не лише скелі-гриби, а й древні печерні церкви.
Обід. Візит до винного дому з дегустацією. Далі ми відвідаємо церкву Іоанна Каппадокійського,
та фортецю Ортахисар, або ж "Середня фортеця". Тут ми зустрінемо захід сонця.
Поселення у готель Kaya Goreme 4*, відпочинок. Ніч у готелі в Гереме.
День 3 - фотосет на світанку на тлі куль! Каппадокія
Виїзд до світанку для ранкової фотосесії на фоні повітряних куль у Долині Кохання. Повернення у
готель, сніданок.
Сьогодні ми прямуємо до фортеці Учхисар - найвищої точки Каппадокії, яку видно звідусіль. Підйом
на вершину. Піша прогулянка долиною Голубів.
Дегустація турецьких солодощів. Далі - прогулянка мальовничою долиною Соганли (Прихована
церква з фресками, на яких зображені апостоли, Куббель Килісі або Церква з куполом, Зміїна
церква, церква Чорної голови). Обід.
Зустріч заходу сонця у Рожевій долині з келихом вина. Панорамний вид на фортецю Учхисар
(нічний). Ніч у готелі в Гереме.
День 4 - фотосет у підземному місті! Каппадокія - Анкара - Київ
Сніданок у готелі, виселення.
Ми вирушаємо до підземного міста Каймакли - найбільшого з 36 підземних міст Каппадокії (але не
найглибшого). Каймакли налічує 8 поверхів, які пов'язані між собою тонелями-колодязями. Для
туристів доступні 4 верхніх.
Також ви побачите кратерне озеро Нар. Наостанок ми здійснимо прогулянку каньйоном
Ихлара (піша прогулянка 4 км). Обід, вільний час.
Трансфер в Анкару, пізній виліт о 00:20 наступної календарної доби. Повернення додому.

